เอกสารประกอบการสอน สัปดาหที่ 11
รายวิชาพลศึกษาและนันทนาการ (129-101)
เรื่อง โภชนาการที่ทําลายสุขภาพ
อาหารจานดวนจากวัฒนธรรมตะวันตกหรือที่เรียกวาอาหารฟาสตฟูด ไมวาจะเปนแฮมเบอรเกอร ไกทอด มัน
ฝรั่งทอด หรือพิซซา ไดรับความนิยมอยางสูงใน กลุมเด็กและวัยรุน โดยพบวามีเด็กวัยเรียนในกรุงเทพฯ จํานวนถึง
109,500 คน ที่กินอาหารจานดวนทุกวัน และอีก 205,808 คนกินอยางนอยสัปดาหละครั้ง ทั้งๆ ที่ทราบกันดีวาอาหาร
ฟาสตฟูดเหลานี้มีแปงและไขมันในปริมาณสูง จึงทําใหมีรสชาติถูกปาก แตการบริโภคตอเนื่องเปนเวลานานจะเกิดผล
เสียตอรางกายในทําใหเกิดหลอดเลือดอุดตัน นําไปสูโรคความดันโลหิตสูง สวนน้ําตาลจะทําใหฟนผุและอวน นําไปสู
โรคเบาหวานและเมื่อประเมินจากน้ําหนักและสวนสูง พบวาเด็กวัยเรียนในกรุงเทพฯ เปนโรคอวนมากกวาเด็กภาคอื่นๆ
3-5 เทา
¾ นิสัยการกินที่ไมดี เกี่ยวกับอาหารสงผลลบตอตอสุขภาพ เราลองลงมาตรวจสอบกันดูวาคุณมีนิสัยเหลานี้บาง
ไหม
• ชื้ออาหารตอนหิวโซ ควรหิวจะทําใหคุณซื้ออาหารมากเกินไป ดังนั้นอยารอใหทองวางจน
หิวโซแลวคอยไปซื้ออาหาร
• ชอบกินอาหารกึ่งสําเร็จรูป อาหารพวกนี้มีสารนอยนิด ลดปริมาณอาหารกึ่งสําเร็จรูปลงแลว
หันมาทําอาหารกินเองดีกวา
• มีขนมขบเคี้ยวขางกายตลอดเวลา เก็บขนมขบเคี้ยว ของหวานของวางตางๆ ไวใหหางตาหาง
มือเสียบาง
¾ เลือกซื้ออาหารอยางไร
• ไมซื้ออาหารตามแผงลอย ฝุนละออง เชื้อโรค และสิ่งสกปรกจากรถยนต และผูคนที่ผานไป
มาอาจปลิวมาติดอาหารที่ขายตามหาบเรแผงลอย เปนอันตรายตอผูที่บริโภคนอกจากนี้การ
จัดเก็บอาหารที่ไมไดมาตรฐาน เชน ปลอยใหขนมที่หอไวถูกแสงแดด เกิดไอน้ําเกาะที่ถุงและ
ไมสามารถระเหยออกไดทําเกิดเชื้อรา หรือปลอยใหอาหารที่มีน้ํามันถูกแสงแดดทําใหบูด
หรืออาจเปลี่ยนสี ตกตะกอนปรากฏเปนใย นมผงอาจจับเปนกอน กระปองบวม ใบชาเหี่ยว
และเปนทําเพาะเชื้อโรคทําใหเกิดพิษได
• ไมซื้ออาหารที่ฉลากไมชัดเจน กฎหมายดานสุขอนามัยกําหนดมาตรฐานของฉลากอาหารไว
วา ฉลากที่อยูบนหีบหอตองระบุชื่อผลิตภัณฑ ชื่อโรงงาน ที่อยู วันที่ผลิต ขนาดสวนผสม วัน
หมดอายุ วิธีการบริโภคอยางชัดเจน
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• ไมซื้ออาหารที่มีลักษณะผิดไปจากเดิม ไมควรซื้ออาหารที่มีกลิ่น สีผิดปกติ ตกตะกอนขุน
ปนเปอน ลักษณะเปนใย ขึ้นรา มีแมลง เปนกอน มีวัตถุแปลกปลอม เปรี้ยวบูด หรือมีลักษณะ
อื่นๆ ที่ผิดไปจากปกติ
• ไมซื้ออาหารปลอมแปลงหรือมีสิ่งปนเปอน ผูที่ปลอมอาหารมักใชวิธีสับเปลี่ยน เพิ่มหรือดึง
เอาบางสวนของอาหารออก ทําใหคุณภาพอาหารนั้นๆ ลดลง และอาจเปนพิษ อาหารประเภท
นี้อาจทําใหเกิดอันตรายถึงชีวิต
• ไมซื้ออาหารจากแหลงที่ไมสะอาด อาหารตามแผงทั่วไปที่ไมมีอุปกรณปองกันแมลงและฝุน
ละอองมักปนเปอนงาย สงผลกระทบโดยตรงตอสุขภาพ
• ไมซื้อผลิตภัณฑที่หมดอายุ การกําหนดวันหมดอายุของอาหารและละชนิดไดมาจากการ
ทดลองทางวิทยาศาสตรเปนพื้นฐาน เพื่อใหผูบริโภคไดรับผลิตภัณฑที่มีสี กลิ่น รส และ
คุณสมบัติที่ดี เมื่อเลยวันหมดอายุ คุณสมบัติที่ดีของอาหารก็จะเปลี่ยนไป อาจทําใหเกิดอาหาร
เปนพิษได
¾ วัยรุนควรรับประทานอยางไร
เด็กวัยรุนที่อยูในชวงกําลังเจริญเติบโตเครงครัดกับการเรียน มีการเคลื่อนไหวมาก การเผาผลาญพลังงาน
สารอาหารจะสูงเปนสองเทาของชวงกอนหนานี้ จึงเปนชวงวัยที่ตองการสารอาหารมากขึ้น การไดรับสารอาหารที่
เหมาะสมยอมดีตอการเจริญเติบโตและการเรียนรู เด็กวัยนี้ควรกินอาหารใหหลายหลาก นักโภชนาการแนะนําวาอาหาร
ของวัยรุนในแตละวันตองประกอบดวยอาหารหลักกับอาหารรอง และตองมีความหลากหลายดวย อาหารหลัก ที่
เหมาะสมนอกจากขาวแลวยังควรมีผลิตภัณฑจากแปง ขาวโพด ขาวสาลี ออย เปนตน และควรไดรับเนื้อสัตวกับผัก
ผลไมในปริมาณที่เหมาะสม แตละวันเด็กวัยรุนตองการอาหารประเภทแปงประมาณ 300-500 กรัม (นักเรียนมัธยมชาย
ตองการวันละ 500 กรัม) เนื้อสัตว สัตวปก 100-200 กรัม ผลิตภัณฑจากถั่ว 50-100 กรัม ไข 50-100 กรัม ผัก 350-500
กรัม นอกจากนี้ทุกสัปดาหหองกินผลไม ผลไมเปลือกแข็ง สาหราย อาหารทะเล เห็ดหอม เห็ดหูหนู และเห็ดประเภท
ตางๆ กระดูกซี่โครง ปลาทอด เปนตน
¾ จัดเมนูอาหารใหสมดุล นักโภชนาการทั่วโลกตางยอมรับวา ในแตละวันเราควรบริโภคอาหารใหครบทั้ง 5
หมูตามสัดสวนดังนี้
หมูที่ 1 อาหารประเภทขาว 300-500 กรัม
หมูที่ 2 ผักและผลไม โดยควรบริโภคผัก 400-500 กรัม ผลไม 100-200 กรัม
หมูที่ 3 ปลา สัตวปก เนื้อ ไข 125-250 กรัม (ประเภทปลา กุง 50 กรัม สัตวปก 50-100 กรัม
ไข 25-50 กรัม
หมูที่ 4 อาหารประเภทนมและถั่ว โดยแบงเปนนมและผลิตภัณฑจากนม 100 กรัม ประเภทถั่ว
และผลิตภัณฑจากถั่ว 50 กรัม
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หมูที่ 5 ประเภทเกลือและน้ํามัน โดยบริโภคน้ํามันไมเกินวันละ 25 กรัม เกลือไมเกินวันละ 6 กรัม
การจัดรายการอาหารในแตละวันใหเปนไปตามคําแนะนําดังกลาว จะทําใหเราไดรับสารอาหารครบถวน
ขณะนีย้ ังพบวายังมีคนจํานวนมากไดรับอาหารประเภทนมและถั่วนอยกวาที่ควร
¾ อาหารดีก็อาจทําลายสุขภาพได
• ไมควรดื่มเบียรและเหลาขาวพรอมกัน ไมวาจะดื่มเบียรกอนดื่มเหลาขาว หรือดื่ม เหลาขาว
กอนดื่มเบียรกเ็ ปนการทําลายสุขภาพทั้งสิน้ เพราะในเบียรมีคารบอนไดออกไชต ระเหยงาย
การดื่มเบียรพรอมกับเหลาขาวจะทําใหรางกายดูดซึมแอลกอฮอลมากเพิ่มอัตราความมึนเมา
หากตองการลดระดับแอลกอฮอลในรางกายใหดื่มน้ํามากๆ เพิ่มชวย ขับปสสาวะ
• ไมควรดื่มชาเขมๆ แกเมา หลายคนเชื่อวาดื่มชาเขมๆ จะสามารถแกอาการเมาสุราได หารูไม
วาการที่กาแฟอีนรวมกับแอลกอฮอลนั้น นอกจากไมชว ยอะไรแลว ยังเปนการเพิ่มความ
เจ็บปวดจากการมึนเมาอีกดวย
• ไมกินปลาสดกับสุรา วิตามิน D มีอยูมากในเนื้อปลา ตับปลา น้ํามันตับปลา แตปริมาณ ที่
รางกายไดรับจะลดนอยลงถึง 60-70 % หากเรากินปลาสดกับสุรา นับเปนการสูญเสีย
สารอาหารที่นาเสียดายอยางมาก
• อยาเพิ่มน้ําตาลในนมอุนเดือด ในนมมีสวนประกอบของกรดแอมิโน ซึ่งเมื่อรวมตัวกับ
น้ําตาลแลว จะทําใหยอยยาก กระเพาะลําไสไมสบาย อาเจียน ทองเสีย ไมดีตอสุขภาพ
• ผักปวยเลงกับเตาหู ไมควรนําผักปวยเลงมาทําอาหารรวมกับเตาหู เพราในผักปวยเลงมีกรด
ออกซาลิกและในเตาหูมีแคลเซียม ซึ่งจะจับตัวกันไปกีดขวางการดูดซึมอาตุเหล็กในผักปว
ยเลงและโปรตีนในเตาหู
• ไมควรบริโภคนมกับช็อกโกแลตพรอมกัน ในช็อกโกแลตมีกรดออกซาลิกและในนมมี
โปรตีน แคลเซียม เมื่อรวมตัวกันจะทําทองเสีย
• สุรากับกาแฟจะทําใหปวดศีรษะ ในสุรามีแอลกอฮอลและในกาแฟมีกาแฟอีน ซึ่งลวนทําให
รางกายกระชุม กระชวย เมื่อเราดื่มทั้งสองอยางนี้พรอมกัน จะเปนการกระตุนรางกายมาก
เกินไป หากดืม่ เมื่อเครียดหรือกลัดกลุมก็จะเปนการเพิม่ ความเครียดหรือวุนวายใจ หากดื่มเมื่อ
ปวดศีรษะก็จะทําใหปวดยิ่งขึ้นทันที เชนเดียวกับผูที่ดื่มทั้งที่เปนโรคนอนไมหลับก็จะมีอาการ
ทรุดถาพลาดพลั้งไปดื่มเครื่องดื่มทั้งสองอยางนี้พรอมกัน ใหดื่มน้ําเปลาหรือน้ําที่เติมน้ําตาล
กลูโคสและเกลือเล็กนอยจะทําใหดีขนึ้
¾ อาหารไมควรกินตอนทองวาง ทุกคนตางรูวา “โรคเขาทางปาก” เพราะการกินอาหารไมสะอาดทําใหเกิดโรค
อาหารบางชนิดแมจะสะอาดและไมมีพษิ แตก็ไมควรกินตอนทองวางเพราะจะทําใหเสียสุขภาพได นั่นคือ
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• กลวยหอม เนื่องจากในกลวยหอมมีแมกนีเซียมมาก หากเรากินกลวยหอมตอนที่ทองวาง จะ
ทําใหแมกนีเซียมที่อยูในรางกายเพิ่มมากขึน้ แลวไปทําลายแคลเซียมและความสมดุลของ
แมกนีเซียมทีอ่ ยูในเลือด ทําใหการทํางานของหลอดเลือดและหัวใจไมปกติ ไมดีตอสุขภาพ
• กระเทียม การกินกระเทียมตอนทองวางจะทําใหเยื่อบุกเพาะ ผนังลําไสถูกกระตุน มีผลเสีย
ตอกระเพาะลําไสและประสิทธิภาพการยอยของลําไส
• มะเขือเทศ หากกินมะเขือเทศตอนทองวางจะทําใหกรดและสารตางๆ ที่อยูในมะเขือเทศทํา
ปฏิกิริยากับน้ํายอยในกระเพาะกลายเปนกอนทียอยสลายยาก ทําใหทอ งเฟอหรือปวดทอง
• สม สมมีปริมาณน้ําตาลสูงและมีความเปรีย้ วทําใหน้ํายอยในกระเพาะเพิ่มขึ้นจึงเกิดอาการไม
สบายกระเพาะ ระบบกระเพาะลําไสปนปวน
¾ “สื่อยา” เกี่ยวกับการกิน
• อยากินอาหารรอนจัด อาหารรอนจัดทําใหเนื้อเยื่อในชองปากเสียหาย เหงือกเปอยพุพอง และ
ยังทําลายเนื้อเยื่อทางเดินอาหาร กระตุนเนื้อเยื่อที่เกิดใหม ทําใหเกิดแผลเปน อักเสบ การกิน
อาหารรอนจัดบอยๆ ยังอาจทําลายประสาทการับรสของสิ้นได
• อยากินอาหารเร็ว การกินเร็วทําใหเคีย้ วอาหารไมละเอียดอาจทําใหกระเพาะเปนแผลหรือ
อักเสบไดงาย การเคี้ยวไมละเอียดยังทําใหอาหารทอดและอาหารที่แข็งเสียดสีหลอดอาหาร
จนเสียหายได จึงควรเคี่ยวอาหารใหละเอียดเพื่อใหน้ําลายไดคลุกเคลากับอาหาร สงผลดีตอ
การยอยและการดูดซึมอาหาร
• อยากินอาหารมากเกินไป การกินเนื้อสัตวมากเกินไปสงผลเสียตอน้ําดี น้ํายอยของตับออน
อาจทําใหเกิดโรคเกี่ยวกับตับหรือตับออนอักเสบ เปนโรคหลอดเลือดในสมอง การกินอาหาร
มากเกินไปยังไมดีตอระบบการยอย ทําใหปวดทองหรือทองเสีย หากอาการไมยอยก็ทําใหเกิด
อาการทองเฟออยางรุนแรง เปนอันตรายถึงชีวิต
• อยากินขนมขบเคี้ยว การกินขนมขบเคี้ยวทําใหรางกายไดรับโภชนาการที่ไมสมดุล ระบบ
การยอยอาหารในรางกายทํางานไมเปนเวลากระเพาะลําไสไมไดพัก ทําใหประสิทธิภาพการ
ยอยลดลง
• อาหารจานโปรดลวนมีแคลอรีสูง เลือกกินอาหารทีมีแคลอรีต่ํา เชน สลัดผักตางๆ หรืออาจ
หันมากินอาหารลดความอวนแทนก็ได หากยังอยากกินโนนกินนี่ไมหยุด ลองหากิจกรรมอื่น
ทํา เชน โทรศัพทคุยกับเพื่อน หรืออานหนังสือเกี่ยวกับการลดความอวนก็นาจะชวยได
• กินอาหารอยางรวดเร็ว เคี้ยวอาหารชาๆ ควบคุมใหใชเวลาในการกินอาหารแตละมื้อระหวาง
20-30 นาที จําไววา โรคอวนกับคนกินเร็วเปนของคูกัน
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• กินไปดูทีวีไป ไมรูรสชาติของอาหาร บางคนชอบกินขาวหนาทีวี ตาจองอยูที่จอ ปากก็เคี้ยว
อาหารหมับๆ อยางนี้นอกจากจะไมรูรสชาติอาหารแลว ไมชาไมนานก็จะเปนโรคกระเพาะ
ลําไสไดอีกดวย
นอกจากนี้ นิสยั ไมดีเกี่ยวกับการกินยังรวมไปถึงเรื่องของทาทางการกิน เชน การยืนกิน นั่งยองๆ กิน หรือ
แมแตนอนกิน และประเภทของอาหารที่ชอบกิน เชนบางคนกินแตของทอดๆ มันๆ นิสัยอยางนี้หากปลอยไวนานๆ
สุขภาพย่ําแยแนๆ
ขอควรรู
1. รางกายตองไดรับสารอาหารตางๆ อยางสมดุล แรธาตุและสารอาหารที่จําเปนตอรางกายคนเรามีถึง 40 กวา
ชนิด โดยสารอาหารหลัก 7 ชนิด ไดแก โปรตีน คารโบไฮเดรต เกลือแร วิตามิน เสนใยอาหาร และน้ํานัน้ รางกายจะ
ไดรับจากอาหารโดยตรง อาหารแตละชนิดมีสารอาหารที่ตางกัน หากเราไดรับสารอาหารในอัตราสวนที่ใกลเคียงกัน
กับความตองการของรางกาย ก็หมายความวาเราไดรับสารอาหารครบถวน แตหากสารอาหารที่รับเขาไปมีมากหรือนอย
กวาความตองการของรายกาย ก็จะเกิดการเสียสมดุล นักโภชนาการจึงกลาวไววา หากเราไดรับสารอาหารมากหรือนอย
เกินไปยอมจะทําใหเกิดโรค ดังนั้นพยายามกินอาหารใหหลากหลาย และกินในปริมาณที่พอเหมาะ อยามากหรือนอย
เกินไป
2. กินอาหารใหครบทั้งสามมื้อ รางกายจะไดรับสารอาหารอยางเพียงพอหากเราแบงอาหารในแตละวันออกเปน
สามมื้อ และแตละมื้อควรหางกันสัก 6 ชั่วโมง เพราะระบบยอยอาหารในรางกายจะทํางานดีเปนพิเศษตามชวงเวลา
ดังกลาว หากเรากินอาหารครบสามมื้อ แตกินไมเปนเวลาก็จะทําใหกระเพาะไมไดพกั น้ํายอยขาดความสมดุล ทําใหกนิ
อาหารไดนอยลง การกินอาหารวันละสามมื้อตรงเวลานับเปนเรื่องที่มนุษยทดลองมานานแลว และพบวาเปนรูปแบบ
การกินอาหารที่เหมาะสมกับรางกาย ทําใหมีสุขภาพแข็งแรง
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